
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

referitor la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu 
regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42  

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013; 

Având în vedere raportul nr. 90746/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu regim 
de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42; 
          În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unui Centru pentru 
Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu regim de înălţime S+P+3E, în municipiul 
Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PRIMAR, SECRETAR, 
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Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism,Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 90746 din  11.06.2013     

     PRIMAR 
         Lia Olguţa Vasilescu     

 
 

RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: Construire Centru pentru 

Excelenţă în afaceri Universitaria cu regim maxim de înălţime S+P+3E, 
în str. Alexandru Ioan Cuza nr.42 

 
      În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii şi a Ordinului 
nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991  privind  
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
           În temeiul prevederilor Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu    
modificările şi completările ulterioare.  

 Prin documentatia elaborata de S.C. CONSARH  S.R.L. prin Arh.Bogdana Polizu,se propune   
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea: Construire Centru pentru Excelenţă 
în afaceri Universitaria cu regim maxim de înălţime S+P+3E,în str. Alexandru Ioan 

Cuza nr.42 
    În conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 

si 
Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a aprobat  cu 

HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova, astfel pentru aprobarea  
PUD-ului Construire Centru pentru Excelenţă în afaceri Universitaria cu regim maxim de 

înălţime S+P+3E,în str. Alexandru Ioan Cuza nr.42  respecându-se procedura din 
Regulamentul Local, intocmindu-se 

raportul nr. 88603/11.06.2013, pentru care s-au parcurs urmatoarele etape: 
- în baza adresei nr.78554/22.05.2013 s-a publicat şi afişat pe site-ul instituţiei cu 

adresa www.primariacraiova.ro şi la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza nr. 7 şi  
conform procesului-verbal de afişaj nr.82845/30.05.2013 planurile extrase din 
documentaţia P.U.D. : plan de încadrare în zona, plan de situatie cu 
propunerea.Argumentarea afişării la sediul institutiei se face prin foto anexate. 

- au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente cu adrese transmise 
prin poştă cu confirmare de primire,respecându-se termenul de 15 zile prevăzut 
pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu 
adresele nr.75935/17.05.2013, după cum urmează: 

     - pe latura de Nord  - domeniu public strada Alexandru Ioan Cuza  
     -  pe latura de Sud  -  domeniu public strada Olteţ  
    - pe latura de Est – domeniu public strada Arieş 
    -  pe latura de Vest  proprietate privată  S.C W.A Hotels S.R.L prin asociat si 

administrator Siclitaru Robert Anthony Tiberiu în L=41,59ml la nr.16B. 
        Beneficiarul a obţinut acordul autentificat al vecinului de la Vest prin declaraţia cu nr. 
53/10.01.2013 autentificat la BNP Tudor Marinela Daniela şi a anunţat intenţia de  aprobare a 
PUD-ului  pe panou în loc vizibil la parcela ce a generat acest PUD în data de 20.05.2013 
argumentat cu foto anexat şi a publicat anunţ în 2 ediţii ale ziarului local Cuvantul Libertatii din 
data de 07.06.2013 şi                       anexate. 



       După expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la 
ultima adresa/notificare ce a fost în data de 17.05.2013,s-a constatat că nu au fost primite 
obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei, şi nici prin adrese, de la cei notificaţi mai 
sus, aceştia dându-şi acordul prin declaraţiile autentificate prezentate mai sus, motiv pentru care 
procedura de informarea si consultarea a publicului a fost respectată. 
       Faţă de cele precizate mai sus,durata de 25 zile pentru finalizarea procedurii conform 
Regulamentului Local,necesare în cazul în care se primeau obiectiuni,propuneri,opinii nu sunt 
oportune, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului de specialitate şi înaintării spre 
avizare şi aprobare a respectivei documentaţii în Consiliul al Municipiului Craiova. 
      În data de         s-a întrunit Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a Municipiului 
Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare si Functionare (R.O.F.) al 
acesteia.Fiecare membru prezent al comisiei şi-a consemnat în fişe şi nu au fost obiecţiuni, 
consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 

 
           CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE 
IN ZONA: 

     Terenul se afla conform PUZ Revitalizare Centru istoric zona pilot Lipscănia Craiovei 
aprobat cu HCL 284/2008 amplasamentul se află  în zonă centrala si istorica UTR CP7 cu 
functiunea instituţii şi servicii publice,cu regim maxim de înălţime P+4E, cu înălţimea la cornişă 
maxim 15m,retragerile pentru aliniamentul construcţiilor se va vor raporta în funcţie de 
intersecţiile de străzi si după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului format de străzile 
aferente construcţiei propuse pe amplasament 
      În urma obţinerii C.U. cu nr.337/06.03.2013 privind investiţia solicitată “Construire Centru 
pentru Excelenţă în Afaceri Universitaria cu regim de înălţime S+P+3E, in str. Alexandru 
Ioan Cuza nr.42“, s-a propus spre aprobare elaborare P.U.D ce  reglementează retragerile 
constructiei faţă de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesul auto si pietonal şi modul 
de ocupare al terenului, respectând indicii urbanistici, alinierea la strazile adiacente terenului, 
regimul maxim de înălţime admis, reglementări ce sunt prevăzute prin  PUZ-ul. Revitalizare 
Centru istoric zona pilot Lipscănia Craiovei   
      Accesul la amplasamentul studiat se face direct atat  din strada Arieş si A.I Cuza pietonal si 
din strada Oltet carosabil si pietonal.  
 SITUATIA EXISTENTA: 
      Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul municipiului Craiova  
şi  este liber de construcţii. 
      Delimitari pentru zona studiata :  
                   - Nord –  domeniu public strada Alexandru Ioan Cuza  
                   - Vest –  proprietate privată  S.C W.A Hotels S.R.L prin asociat si administrator 
 Siclitaru Robert Anthony Tiberiu 

        -  Est  – domeniu public strada Arieş 
                   - Sud  – domeniu public, strada Olteţ 
  
   REGIMUL JURIDIC: 
        Terenul  intravilan în suprafaţă de 637mp din acte şi 650,00mp din măsurători conform 
planului de amplasament şi delimitare  vizat de OCPI, cu număr cadastral provizoriu  212811, 
identificat prin punctele cadastrale 15,16,19,23,25,27,29,30,20,21,15 proprietate privată a S.C. 
Cămătaru COM-Trans S.R.L conform actului de alipire autentificat cu  nr.1074/18.03.2013  
întocmit de B.N.P. Gunescu –Tudor Marinela Daniela   

 
REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 

          Terenul are categoria de folosinţă curţi construcţii cu destinaţia de instituţii si servicii 
publice stabilită prin PUZ aprobat cu HCL 284/2008,iar ca vecinătăţi terenurile  au categoria de 
folosinţă de curţi construcţii pe latura de Vest şi domeniu public căi carosabile şi pietonale pe 
celelalte laturi 



         Suprafaţa totală de teren studiată este de 650,00 mp conform planului de amplasament şi       
delimitare a imobilului vizat de OCPI, cu nr.cadastral 212811.  
 
   

 
REGIM TEHNIC: 

         Se propune construire imobil S+P+3E cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de 
interes general 
        Regimul de aliniere minim propus :pentru construcţie 18,65ml, Sect.I-I axul strazii 
Alexandru Ioan Cuza aliniat la frontul construit ca perspectiva fostul Teatrul de 
Papusi,16,5ml Sect. II-II din axul străzii Arieş respectiv 14,1ml Sect.III-III din axul străzii 
Olteţ  
        Constructia propusa cu regim de inaltime S+P+3 va respecta inaltimea si aliniamentul 
la frontul construit (existent) referinta fostul Teatrul de Papusi   
         Regimul  de înălţime aprobat pentru zona studiată este de: maxim P+4 cu inaltimea 
maxima la cornisa de 15m.  
         Indicii de construibilitate pentru construcţia propusă respectă indicii stabiliţi prin 
reglementările urbanistice aprobate, respectiv PUZ, astfel: POT=80%;CUT=4. 
         Construcţia proiectată va respecta condiţiile urbanistice aprobate prin PUZ şi propuse  prin 
prezentul PUD.  
         Construcţia va respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picatura la 
streaşină. 
         Asigurarea locurilor de parcare conform Regulamentului Local de Urbanism aprobat cu 
HCL 271/2008  pentru funcţiunea propusă,investiţia 
         Locurile de parcare asigurate conform planşelor anexate documentaţiei sunt în număr de 16 
locuri distribuite astfel : la subsol un număr de 12 iar la parter 4 locuri    
        Organizarea circulatiei pietonale si carosabile (accesele) se va face astfel: 
      - din str. A.I Cuza si Arieş se asigură acces pietonal fara micsorarea trotuarului pietonal 
existent şi din strada Olteţ accesul pietonal si carosabil la parcarile propuse la subsol.    
        Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor  se va face conform RGU. 

MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
   Documentaţia este însoţită de urmatoarele avize de la : 

GDF SUEZ Energy – aviz favorabil cu nr.3660 respectandu-se conditiile din acesta; 
Compania de Apă Oltenia S.A –aviz favorabil cu nr.337/06.03.2013 
S.C  CEZ – aviz  de amplasament favorabil cu nr.2600005013/29.03.2013  

respectandu-se condiţiile din acesta ; 
Directia de Sănătate Publică Dolj –Notificarea nr.1075/25.03.2013  respectandu-se 

condiţiile din aceasta;  
Aviz Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj –aviz favorabil cu nr.21/Z/17.04.2013 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului – Decizia Etapei de Încadrare 

nr.3279/18.04.2013;  
Sucursala Electrocentrale Craiova 2 – aviz favorabil cu nr.3789/22.03.2013 –cu 

respectarea conditiilor din acesta 
 

  Documentatia P.U.D a fost completata cu: Studiu geo-tehnic proiect nr.2/2009 
întocmit de Geoconstruct;Dovada achitării taxei RUR cu factura nr.MAN00004920 si chitanta cu 
seria CNPRQDJ030, nr.00014676 şi Studiu istoric întocmit de Arh.Marghioala Ştefan 

.  Propunem aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru : Construire 
Centru pentru Excelenţă în afaceri Universitaria cu regim maxim de înălţime 
S+P+3E, 

în str. Alexandru Ioan Cuza nr.42 
  
p.ARHITECT SEF,                                                              Şef Serviciu, 



  Elena Riza                                         Stela  Mihaela Ene  
 
  Vizat pentru legalitate      Întocmit, 

 Marinela Rezeanu           Cristian Buciu-Vădăstreanu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
SER. Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.88603/11.06.2016 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului pentru 

aprobarea PUD -  Construire Centru pentru excelenţă în afaceri „Universitaria” 
S+P+3E în strada Alexandri Ioan Cuza  nr.42 

 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării 
Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism s-a aprobat  cu HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind 
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si 
amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru PUD „Construire Centru pentru excelenţă în 
afaceri Universitaria S+P+3E”în strada Alexandru Ioan Cuza,nr.42,a ţinut cont de 
prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

− în baza adresei nr.75574/16.05.2013 s-a publicat şi afişat pe site-ul instituţiei 
cu adresa www.primariacraiova.ro şi la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza 
nr. 7 si conform procesului-verbal de afişaj nr.82845/30.05.2013 planurile 
extrase din documentaţia P.U.D. : plan de încadrare în zona, plan de situatie cu 
propunerea. Argumentarea afişării la sediul institutiei se face prin foto anexate. 

− au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente cu adrese 
transmise prin poştă cu confirmare de primire, respecându-se termenul de 15 
zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau 
propunerilor, cu adresele nr.75935/17.05.2013, după cum urmează: 

−  pe latura de Vest  proprietate privată a S.C W.A Hotels SRL prin asociat si 
administrator Siclitaru Robert Anthony Tiberius ,la nr.16B 

    Beneficiarul a obţinut acordul autentificat al vecinului S.C W.A Hotels S.R.L 
în persoana d-lui. Siclitaru Robert Anthony Tiberius cu nr.53/10.01.2013 autentificat 
la BNP Tudor Marinela Daniela şi a anunţat intenţia de  aprobare a PUD-ului  pe 
panou în loc vizibil la parcela ce a generat acest PUD în data de 20.05.2013 
argumentat cu foto anexat şi a publicat anunţ  în 2  ediţii ale  ziarului local Cuvantul 
Libertatii din data de 07.05.2013 şi 12.06.2013,  anexate. 
 După expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce 
a decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost în data de 17.05.2013, s-a constatat că 
nu au fost primite obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei, şi nici prin 
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adrese, de la cei notificaţi mai sus, aceştia dându-şi acordul prin declaraţiile 
autentificate prezentate mai sus, motiv pentru care procedura de informarea şi 
consultarea a publicului a fost respectată. 
  Faţă de cele precizate mai sus, durata de 25 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local,  necesare în cazul în care se primeau obiecţiuni, 
propuneri, opinii nu sunt oportune, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului 
de specialitate şi înaintării spre avizare şi aprobare a respectivei documentaţii în 
Consiliul al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
              p.ARHITECT SEF,                                     SEF SERVICIU,   
                      Elena Riza                                          Stela Mihaela Ene 
 
 
 
         
                                                                                     INTOCMIT  
                                                                        Buciu-Vădăstreanu Cristian 
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FP-37-10, vers.02

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA I\4UNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA RELATII PUBLICE
Serviciul Management Documente, Informalii Publice
Nr.78554 | 22.05.2013

PROCES - VERBAL

Subsemnatul Badea Gablel, am procedat astazi 3'l .05.2013, la publicarea pe
site-ul institutiei, www.primariacraiova.ro, a anuntului:

. Construile Cenfi'u pentru Excelenta in afaceri "Universitaria" S+P+3

Anuntul a fost publicat pe o perioada de 30 de zile

SERVICIUL U.N.U.
Nr. _.ptrfur_a:tn .Y" t( , zo13

C d t r e ,
Serviciul Management documente, informatii publice

' ' :
ve inaintam aldturat anuntut/comunicatut nr.......d.... .. din .2.?,.o:fi..2i||3, winind

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire CENTRU pENTRU EXCELENTA iN
AFACERI 'UNIVERSITARIA" S+P+3, mun.Craiova, str.Alexandru loan, Cuzi' nr.42, in
vederea publicdrii pe site-ul institutlei w\ lrl.ryimariacraiova.ro. pentru o perioada de
.../.2..... zile. incepand cu data de ..a(l'.,.4:,1,.&A{.3......,

Informatiile care urmeaza a fi postate pe site au fost transmise ln format electronic
pe Server/Temporar/Relatil Publice.

i

p.ARHITECT $EF,Etenaw( 9EF SERVICIU,
Stela Mihaela ENE

INTocMtT,
in g . Op rig,tiilv iu

ervtctu,

FP-37-11,ver.1



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel: 4O251t4'1,6235
Craiova, 200585 Fax: 402511411561

consil iulocal@pfimaliaclalova.to, '
www.orlmariaitaiova.ro

DIRECTIA DE URBANISM, AMENAJAREATERITORIULUI
Servicilrl U.N.U.
Nr. ,9 din ?-', a! 2013

Primdria Municipiului Craiova supune dezbaterii publice proiectul
de hotarare privind aprobareai,Rlanului,'Ubanistic de Detaliu - ConstruiJe
CENTRU PENTRU EXCELENTA IN AFACERI ,UNIVERSITARIA. S+P+3'
municipiul Craiova, str.Alexandru loan Cuza, nr.42

TA N U N

Documentatia poate fi consultatd pe
wvw.primariacraiova.ro sau la sediul primSriei Craiova din strada
nr.7, zilnic intre orele 14.00 - 16.00 in cadrul Directiei de
Amenajarea Teritoriului gi Patrimoniu.

Persoanele fizice sau .iuridice interesate pot depune
suggstii,J3 ropuneri sau opinii cu privire la proiectul prezentat pand la
.. .  ! .( . . . . .- . f  .  . .2.4.. / ,  : . . . . . .  la ' .

- Cenirul de Informalii pentru Ceteteni ( C.l.C.) din cadrul
Primariei Municipiului Craiova;

- fax la nr. O251141'.15i6X:'''" 
" '

-  e-mail laadresarelat i icupublicul@primariacraiova.ro

. : r i . i  ^ .p.Arnrlecl veT,
Elena RIZA

site-ul
A. l .  Cuza,
Urbanism,

Tn scris
data de

Ur(



St r .  A . l .  Cuza ,  N r .7

MUNICIP IUL  CRAIOVA
PRIMARIA  MUNICIP IULUI  CRAIO 'A

. 
*r11"',!rr.t!"'. -ji '

r .-, r.. ..1',t :1,
. .1 i l  '  '  ' { f l 'Te1 . r402511416235

v , d l v v d . . u u o o c  F a x : 4 0 2 5 1 t 4 1 1 5 6 1
consil iulocal@primariacraiova. ro

N/UNIC IPlUL CRAIOVA
PRI I \ , IARIA I \4UNICIPIULUI CRAIOVA
DrRL Cl  ,A Uroanism 9i  Amenajarea I  er i ror  ru lur
Servt  .L i -U bantsm st  Nomenclatura Urbana
rrrr 828411 l t) ud t 20 4

Ciitre,
l ) i fcc t ia  Rel l t i i  c r .  pLr l r  i icL.  i .

, 
l-r.rit p.czenta vi r.ugdrrr I i lt i la ia secliui institutici loastr.e plan;elc cicrcglcrrerltif i rrrbanisticc.in vecic,rea i,,brii. i[ lconsL]l1,rrii -,,,1.li*.i,;; 

t,l. l;;, i; .t 
:

) ] : : l ' l : l l  ] t ] , .  
' l r r l0  i , r \ r . ( ic reat rumovi r . i i  in  Cors i l j i r t  l .oca ia l  r r run ic ip iu lu i

r  i - :  t ( ) \ : . .  .  t  r t , r t .  : t  \ r . U i . r  r l , . r i n r c r r l : r L i . , , l -  . l . . r l , i ) l
I P.Ii.1! -. (_onstruirc Ccntru pcnlru Ercclent:j in alhcu.i l lnir,crsitaria

ctr rcgrnr maxim de inill inre S+P+3Il,io str. Alcrantlrrr loan Cuza nr-42 ,.

p.Arh ite c1 ScI;
Iilt'nr l{iz:r

''a/.' '
Sr. l  .crr  ic iu.  +

:rc la \4 ihaelrr  I r rc fu,
1u {tratf ntn !' 
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MI'NICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA URBANISM SI AMENA.IAREA TERITORIULUI.I

' i..{t::

. ;

r : .

AVIZ de CONSULTANTA

Nr. 33 din /3 .o 6. zo /3

Avdnd in vedere Regulamentul de Organizare si Funclionare a Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municrpiului craiova consriruitd
in conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr. 350/2001 cu modificdrile si
completArile ulterioare gi aprobatd cu HCL nr. 324/2}ll in data de l<. oe. Zolf s_a
inn'unit Comisia Tehnicd de Urbanism, avdnd ca puncte pe ordin"u dej la
pozi[ia J. documentalia inregistratd, cu r:tr.6774 //c,.oc2a/j i

i , '

La comisie s-au prezentat //- membri, din *. totul d" 19 -"mbrii, care au
votat favorabil pentru ambele documentatii 'unlizate, fiind astfel intrunit cvorumul cle
50+l penhu aprobarea propunerilor urbanistice conform art.l9 din regulamentul
mentionat mai sus ce s-a consemnat in procesul-verbal nr. f,o&(n / /3 .a6.,Zo /!
si se elibereazi

Avizul favorabil ce respecti principiile urbanistice gi este oportun

privind promovarea reglementirilor P.U.D./p.U.Z. pentru investilia./investiJiile din

o - :crl cF €Yrrtrr es^?,e{ Acf
'/4

PRIMAR,
Lia Olgufa Vasi

p.ARIIITECT SEF,"r"""Ur

Uiba.Ac2\DlDocs\Arhiteci^viz consultdta CTU.doc

FP-39-10 vers.02
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DOAMNA PRIMAR.

s ub sennat'i !//aK' l7if;A,&i - & ";;g'i,
cLr dcele&d / sedi:ol in c /z,a/AUA - sTlL t /
t c lc ibu , / lax e-mail

documentaiii le de amenajare a teritoriului qi de u'banism a Regulamentului referiro.
lr .rganizarea gi funclionarea Registrului U'banigtilor din Romdnia. solicit aralizar.ca
;i inaintalca spre aprobare in Consiliul Local al Municipiului Craiova rr
docunrentatici de urbanism P.U.D./ FFffi :

1,';:.

r"! 4 /E/Z

l n  ca l l ta te  de
p't'vedc'ilc I-egii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 5i ur.banisnLrlLri.
' r t .r l i l lclLt l ' i  si' .. 'rlrl lciLlai si completate prin Legea v.24212009 si ale H.G.R. nr. l5l9/20()4 ncnrrrr
i t i rLObarca Resulamenfirhri nl ivind dnhAndi"e, . lreht 'r, trr i  .r- .^-,-^,,,-.  :-^.-,. . ..P.obarca Regulamentului pri'rnd dobdndir.ea drept'l.i de sentnatLLri penhLr

Iar.A/! (,1ry'.11//:127.a.../.Z...lPZZ.4t.'..:,2.€.(.4:lV.?.:.12r C€/w7- [.'

l)ocrLDentatia este insoliti de dovada achitdrii taxei RUR privind exer.crrar.cil
rl|cptului dc semniturA gi de urmetoarele documente si avize :

| :9€12/114l t4lLll -,M 3av,/e6 o,:1 ,':n/-i

1 DE cr4,al v i.c )t' &ft//
1 fV-/-^ / .t ' / )) -: \vr-z. ztzt

v/7 / D C;(L-

t ? a r/2/BA
' /7 12 .s0,

t ( l

t 2
L i .

1 5 .
I ().

l l

1 9 .
10.

v / ' z taut
\// 7 /r/Ztla VL, ai { 7('/.>4 [xrl:)

'D  t l ,72 /

o"^..f6,.n.fi .iWb
FP-lr-05.vfJt {r l

11N1 | l i l t r 1 r t l l v ' | l l | | i ! \ a ] Ln .d | cpn t i l e&acccs
nn itn p! adres. artotihln

irr confolntit irtc cu

D

6.
7 .
lJ.
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